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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. sz. 

mellékletében meghatározott 1.,2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,12. számú fogorvosi körzetek működtető 

egészségügyi szolgáltatók és egyben az ellátást nyújtó fogorvosok 2022. január 18-án írásban 

kérelmezték a feladat-ellátási szerződéseik 4. sz. mellékletében rögzített rendelési időpontjaik 

módosítását. Kérelmükben előadják, hogy a fenti körzetek egészségügyi szolgáltatóiként, a 

praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 4. § (2) bek. alapján megalakították 

a Budapest Főváros IX. kerületi Fogorvosi konzorciális praxisközösséget, képviseli: dr. 

Darvas Sándor.  

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a praxisközösség a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői szolgáltatók 

feladatainak ellátására létrejött működési forma, amely elsősorban az egészségügyi 

alapellátáshoz tartozó megelőző ellátások hatékonyabb nyújtása érdekében jöhet létre. Az 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet alapján a praxisközösség az egyesült praxisközösség, integrált 

praxisközösség és a praxisközösségi konzorcium formákban működhet. A praxisközösségi 

konzorcium: több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros 

szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatokat 

működtető egészségügyi szolgáltatók megőrizve önállóságukat egymással konzorciumi 

együttműködési megállapodást kötöttek alapellátási feladataik összehangolt ellátása 

érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az 

együttműködést.  Járásonként legfeljebb egy a fentiek szerint létrejött praxisközösségben, 

legalább 5 szolgálat részvételével, a szolgálatok számának felső korlátja nélkül kizárólag 

fogorvosi szolgálatok is részt vehetnek, amely járási fogorvosi praxisközösség az illetékes 

kollegiális szakmai vezető fogorvos koordinációja mellett hozható létre. A praxisközösség 

létrehozásával a fogorvosi szolgálatok igénybe vehetik az állami bértámogatást, valamint  

vállalja az alábbi szakmai feladatok teljesítését:-a területi kollegiális szakmai vezetői 

választásokon való részvételt,-a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által 

összehívott konzultációkon való részvételt,- hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, 

benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,- a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által 

megadott módszertanok alkalmazását, -a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a 

praxiskezelő által kért statisztikai adatok összeállítását és megadását,-a területen működő 

háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását, -a területen működő 

háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását. 

 

A hivatkozott jogszabály rendelkezés 4/B. § a) bek. alapján, a fogorvosi praxisközösség, a 

praxisközösséghez tartozó szolgálatonként, a heti rendelési időtartamon belül meghatározott  
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prevenciós rendelésen felül praxisonként 3600 fő létszám feletti, praxisközösségben 

egybeszámított minden további 900 fő után hetente legalább további egy óra időtartamban 

prevenciós rendelést szükséges biztosítania. Ezen indokok alapján kérik a rendelési 

időpontjaik alábbi módosítását: 

 

 

fogorvosi 

körzet 

egészségügyi szolgáltató 

és egyben ellátó orvos, 

valamint 

konzorciumi tag 

jelenlegi rendelési 

idő 

módosítási kérelem 

szerinti rendelési idő 

1. A-Z Dental Kft. 

dr. Gyúró Zoltán 

 

hétfő:14.00.-19.30. 

kedd:08.00.-13.30. 

szerda: 14.00.-19.30. 

csütörtök:08.00.-

13.30. 

péntek: változó 

Rendelési idő: 

hétfő:14.00-20.00 

kedd:08.00-14.00 

szerda:14.00-20.00 

csütörtök:08.00-14.00 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

szerda:18.00.-20.00. 

csütörtök:12.00.-14.00. 

2. Dentiscalpium Kft. 

dr. Darvas Sándor 

 

 

 

hétfő: 14.00 – 20.00. 

kedd: 08.00 – 14.00. 

szerda:14.00 – 20.00. 

csütörtök:08.00 – 

14.00. 

péntek:változó. 

 

Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00. 

kedd: 8.00-14.00 

szerda: 14.00-20.00 

csütörtök: 8.00-14.00 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:18.00.-20.00. 

kedd:08.00.-10.00. 

3. Ferenc D. Kft. 

dr. Nyáry Zsolt András 

 

hétfő:08.00.-13.30. 

kedd:14.00.-19.30. 

szerda: 08.00.-13.30. 

csütörtök: 13.30.-

19.30. 

péntek: változó 

Rendelési idő: 

hétfő: 08:00-13.30 

kedd: 14:00-19.30 

szerda:08:00-13:30 

csütörtök:14:00-19.30 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

kedd:14.00-16.00. 

szerda:08.00-10.00. 

4. KIL Bt. 

dr. Rajcsányi Barbara 

 

hétfő:14.00.-19.30. 

kedd:08.00.-13.30. 

szerda: 14.00.-19.30. 

csütörtök:08.30.-

13.30. 

péntek: változó 

Rendelési idő: 

hétfő:14.00.-19.30. 

kedd:8.00.-13.30. 

szerda: 14.00.-19.30. 

csütörtök:08.00.-13.30. 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:14.00-16.00 

szerda:14.00-16.00. 
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5. Bolvárydent Bt. 

dr. Kelemen Péter Zoltán 

 

hétfő:08.00.-13.30. 

kedd:13.30.-19.30. 

szerda: 08.00.-13.30. 

csütörtök:13.30.-

19.30. 

péntek: változó 

Rendelési idő: 

hétfő: 08.00-14.00 

kedd: 14.00-20.00 

szerda: 08.00-14.00 

csütörtök: 14.00-20.00 

péntek: változó  

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:13.00-14.00. 

kedd:14.00.-16.00. 

kedd:18.00.-20.00. 

9. Altair’99 Kft. 

dr. Lukács Zsófia Tekla 

 

hétfő: 08.00 – 14.00. 

kedd: 14.00 – 20.00. 

szerda:08.00 – 14.00. 

csütörtök:14.00 – 

20.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-

20.00. 

páratlan héten: 

08.00.-14.00. 

 

Rendelési idő: 

hétfő: 08.00 – 14.00. 

kedd: 14.00 – 20.00. 

szerda:08.00 – 14.00. 

csütörtök:14.00– 20.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-

20.00. 

páratlan héten: 08.00.-

14.00. 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:11.00.-13.00. 

szerda:08.00.-11.00. 

10. Kertes-Dent Kft. 

dr. Cseh Judit 

 

hétfő: 14.00 – 20.00. 

kedd: 08.00 – 14.00. 

szerda:14.00 – 20.00. 

csütörtök:08.00 – 

14.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-

20.00. 

páratlan héten: 

08.00.-14.00. 

 

Rendelési idő: 

hétfő: 14.00 – 20.00. 

kedd: 08.00 – 14.00. 

szerda:14.00 – 20.00. 

csütörtök: 08.00. – 

14.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-

20.00. 

páratlan héten: 08.00.-

14.00. 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

kedd:08.00.-11.00. 

szerda: 18.00.-20.00. 

11. Dokt-Orál Bt. 

dr. Borics Éva 

 

hétfő:07.00.-13.00 

kedd:13.00.-19.00. 

szerda:07.00.-13.00. 

csütörtök:13.00.-

19.00. 

péntek:07.00.-13.00. 

Rendelési idő: 

hétfő:08.00.-14.00. 

kedd:13.00.-19.00. 

szerda:08.00.-14.00. 

csütörtök:13.00.-19.00. 

péntek:08.00.-14.00. 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:12.00.-14.00. 

péntek:11.00.-14.00. 



5 

 

12. Fog-Mű Bt. 

dr. Horváth Ildikó 

 

hétfő:14.00.-20.00. 

kedd:08.00.-14.00. 

szerda:14.00.-20.00. 

csütörtök:08.00.-

14.00. 

péntek: változó 

 

Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00 

kedd:  8.00-14.00 

szerda: 14.00-20.00 

csütörtök: 08.00-14.00 

péntek:  változó 

ezen belül prevenciós 

rendelése: 

hétfő:14.00.-16.00. 

csütörtök:09.00.-11.00. 

 

A háziorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladatellátási 

szerződések 4.1. pontja alapján: 

 

„4.1 Egészségügyi Szolgáltató a területileg illetékes orvosai útján személyes és folyamatos 

orvosi ellátást biztosít az orvosi rendelőben orvosonként a külön jogszabályokban 

meghatározott  rendelési időkereten belül, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. 

Ezen túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is. 

Egészségügyi Szolgáltató az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint kialakítja. 

A rendelési idő orvosonként jelen szerződés 4. sz. mellékletében kerül közzétételre.” 

 

A fenti melléklet módosításához a hozzájárulás megadása az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság hatásköre.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. 

mellékletének II. 3. fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottság dönt: 

- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések 

megkötéséről, módosításáról. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. február 9. 

 

 

 

 

      Tisztelettel:        

 

 Baranyi Krisztina 

                                                                                                     polgármester 
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Határozati javaslatok 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. 

mellékletének II. 3.) fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 13/2017. 

(IV.25.) sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott: 

 

1. 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére az A-Z Dental Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és 

az ellátásért felelős dr. Gyúró Zoltán orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, 

kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő:14.00-20.00 

kedd:08.00-14.00 

szerda:14.00-20.00 

csütörtök:08.00-14.00 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós rendelése: 

szerda:18.00.-20.00. 

csütörtök:12.00.-14.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. 2. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dentisclapium Kft. egészségügyi szolgáltatóval, 

és az ellátásért felelős dr. Darvas Sándor orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, 

kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00. 

kedd: 8.00-14.00 

szerda: 14.00-20.00 

csütörtök: 8.00-14.00 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:18.00.-20.00. 

kedd:08.00.-10.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3. 3. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Ferenc D. Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Nyáry Zsolt András orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-

ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
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„ Rendelési idő: 

hétfő: 08:00-13.30 

kedd: 14:00-19.30 

szerda:08:00-13:30 

csütörtök:14:00-19.30 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós rendelése: 

kedd:14.00-16.00. 

szerda:08.00-10.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4. 4. sz. fogorvosi körzet működtetésére a KIL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Rajcsányi Barbara Andrea orvossal, 2018. január 01-től 2022. 

december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot 

az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő:14.00.-19.30. 

kedd:8.00.-13.30. 

szerda: 14.00.-19.30. 

csütörtök:08.00.-13.30. 

péntek: változó 

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:14.00-16.00 

szerda:14.00-16.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5. 5. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Bolvárydent Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Kelemen Péter Zoltán orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, 

kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő: 08.00-14.00 

kedd: 14.00-20.00 

szerda: 08.00-14.00 

csütörtök: 14.00-20.00 

péntek: változó  

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:13.00-14.00. 

kedd:14.00.-16.00. 

kedd:18.00.-20.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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6. 9. sz. fogorvosi körzet működtetésére az Altair’99 Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Lukács Zsófia Tekla orvossal, 2021. augusztus 01-től 2026. július 31-

ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

 hétfő: 08.00 – 14.00. 

kedd: 14.00 – 20.00. 

szerda:08.00 – 14.00. 

csütörtök:14.00– 20.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-20.00. 

páratlan héten: 08.00.-14.00. 

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:11.00.-13.00. 

szerda:08.00.-11.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

7. 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és 

az ellátásért felelős dr. Cseh Judit orvossal, 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig, 

kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00 – 20.00. 

kedd: 08.00 – 14.00. 

szerda:14.00 – 20.00. 

csütörtök: 08.00. – 14.00. 

péntek:  

páros héten: 14.00.-20.00. 

páratlan héten: 08.00.-14.00. 

ezen belül prevenciós rendelése: 

kedd:08.00.-11.00. 

szerda: 18.00.-20.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

8. 11. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Borics Éva orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött 

feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint 

módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő:08.00.-14.00. 

kedd:13.00.-19.00. 

szerda:08.00.-14.00. 

csütörtök:13.00.-19.00. 
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péntek:08.00.-14.00. 

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:12.00.-14.00. 

péntek:11.00.-14.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

9. 12. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 

ellátásért felelős dr. Horváth Ildikó orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, 

kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak 

szerint módosítja, 2022. február 17-től: 

„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00 

kedd:  8.00-14.00 

szerda: 14.00-20.00 

csütörtök: 08.00-14.00 

péntek:  változó 

ezen belül prevenciós rendelése: 

hétfő:14.00.-16.00. 

csütörtök:09.00.-11.00.” 

és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


